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Mijn ouders begrijpen me niet.  
Ik hou het thuis niet meer uit!

Ik denk dat ik lesbisch ben…

Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog.  
Lukt dat?

Mijn ouders gaan scheiden…

Ik voel me niet zo goed de laatste tijd en heb 
nood aan een goeie babbel. 

Ik ben 16 jaar en zwanger.  Wat nu?

Hoeveel mag ik bijverdienen als jobstudent?

Mijn beste vriendin wordt gepest.  
Hoe kan ik haar helpen?

Mijn vriendin heeft een andere godsdienst. Mijn 
ouders willen dat ik de relatie stopzet.

...



Bij ons bestaan er geen  
domme vragen of taboes.

Ben je tussen 12 en 25 jaar? Dan is 
het JAC dé plek waar je terecht kan 
met jouw vraag. 

Het JAC is het Jongerenonthaal van 
het CAW, het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk. We werken volledig 
vrijwillig, gratis en in vertrouwen. Je 
beslist zelf waarover je wil praten 
en wat je met de info of het advies 
doet. We vinden het belangrijk om 
hierin vertrouwde mensen te be-
trekken die jou kunnen ondersteu-
nen: je ouders, een goede vriendin, 
een leerkracht, je broer of zus, …  
Je kan er voor kiezen om hen mee 
te brengen op gesprek.

JAC?
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Info

Bij ons vind je info over allerlei 
thema’s die voor jongeren be-
langrijk zijn: alleen gaan wonen, 
alcohol en drugs, mijn ouders 
zijn uit elkaar, seksualiteit, vrije 
tijd, je rechten en plichten als 
jongere, (cyber)pesten,…

advies

We gaan samen met jou op 
zoek naar een gepast antwoord.  

A
a

n
b

o
d

J
A

C
Onthaal

Alles wat jou bezighoudt is voor ons belangrijk 
genoeg om jou te helpen. We luisteren naar jouw 
vraag en geven je info en advies.
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Begeleiding

Soms volstaat een goede bab-
bel, maar er kan ook nood zijn 
aan meerdere gesprekken. Dan 
spreken we van een begeleiding.  
Samen gaan we aan de slag met 
je vragen. Raken we er niet uit, 
dan zoeken we naar wie jou 
het best verder kan helpen.

Begeleid 
Zelfstandig 
Wonen (BZW)

Ben je tussen 18 en 25 jaar? Wil 
je graag alleen gaan wonen of 
kan je door omstandigheden 
niet anders? Op eigen benen 
staan is een grote stap. Heb je 
het gevoel dat je hierbij wat 
ondersteuning kan gebruiken? 
Dan ben je bij BZW aan het 
juiste adres. We helpen je bij 
het zoeken naar een woning en 
naar werk, paperassen in orde 
brengen,… 

Preventie

Heb je zelf een idee om een 
preventieproject op poten te 
zetten bij jou op school of in je 
jeugdbeweging? Ben je op zoek 
naar vormings- of spelmateriaal?  
Neem gerust contact op met 
het JAC. Meer info vind je in 
onze preventiebrochure en op 
onze website.
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Jouw
vraag
We luisteren naar je vraag en je verwachtingen en pro-
beren je zo goed mogelijk te begrijpen. Uit dit overleg 
komt een voorstel tot hulp. Als een begeleiding wordt 
voorgesteld, kan dit zowel binnen als buiten het JAC. 
Samen met jou werken we dit verder uit en jij bepaalt 
dan welke stappen gezet worden. 

Bij het begin van een begeleiding in het JAC stellen we 
samen een aantal afspraken op over
• hoe we te werk gaan
• het doel van de begeleiding
• de inhoud van de gesprekken
• …

We maken regelmatig tijd om opnieuw stil te staan bij 
deze afspraken. Verloopt het wel zoals je wil of ver-
wacht had?

Als de begeleiding door een andere persoon of dienst 
gebeurt, kunnen we je helpen bij het leggen van de 
eerste contacten en eventueel de eerste keer met je 
meegaan.
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Jouw 
dossier
Het dossier is een hulpmiddel in je hulpverlening. Alleen ge-
gevens die hiertoe belangrijk zijn, worden opgenomen. We 
formuleren alles op een manier die je goed begrijpt. Je kan 
ook zeggen welke vertrouwelijke info je liever niet in het 
dossier wil. 

In het CAW werken we met een elektronisch dossier. De 
toegang tot dit dossier is goed beveiligd. Hiervoor vragen 
we wel jouw schriftelijke toestemming. Je kan zelf op elk mo-
ment vragen om de persoonlijke stukken in je dossier in te 
kijken, alleen of samen met een vertrouwenspersoon. Wil je 
geen dossier, dan heb je het recht om dit te weigeren. Spreek 
ons hierover aan.

Je kan rekenen op het beroepsgeheim van de JAC-
medewerker. Alleen met jouw toestemming zullen we info 
doorgeven aan andere hulpverleners of diensten. Ook te-
genover je ouders hebben we zwijgplicht.  In zeer ernstige 
situaties of wanneer er gevaar is voor jezelf of voor iemand 
anders, kunnen we het beroepsgeheim doorbreken om de 
noodsituatie te stoppen. We proberen dit altijd eerst met 
jou te bespreken.

Aarzel niet om ons meer informatie te vragen over je dos-
sier en het delen van informatie.



Klachtenprocedure
Soms loopt de hulpverlening voor jou niet zoals je 
verwacht had en ben je niet tevreden. Het is be-
langrijk om dit aan ons te laten weten. Zo kunnen 
we hier in de toekomst rekening mee houden. We 
willen je vragen om je opmerkingen zoveel mo-
gelijk met ons te bespreken. Is dit niet voldoende, 
dan kan je een klacht indienen. Dat kan door een 
mail of brief te sturen naar de directie van CAW 
Halle-Vilvoorde of via onze website.

Contactgegevens
Bel:  
02 613 17 02

Mail:  
jac@cawhallevilvoorde.be

Chat:  
www.jachallevilvoorde.be  
en klik door op ‘chat met een hulpverlener’

Website:  
www.jachallevilvoorde.be

Facebook:  
www.facebook.com/jachallevilvoorde

Of kom langs op het JAC in Asse, Halle, Tervuren, 
Vilvoorde

Een publicatie van                    het jongerenaanbod van CAW
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